
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1044-1041سال  دومفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

و كارآموزي شرح حال و معاينه  2و  1شرح حال و معاينه فيزيكي  :نام درس

 2و  1فيزيكي 

              كارآموزيواحد  2واحد نظري،  2  :تعداد واحد

        پزشكي عمومي/مقدمات باليني: رشته تحصیلیمقطع و 

 -: پیشنیاز دروس 

 11/5/1411 :تاریخ امتحان پایان ترم

  غضنفرپور فريدا مهناز جزايري، دكتر دكتر :ینمدرس

   مركز پراتيكدانشكده پزشكي، : کالسمکان 

 8-11 :ساعت کالس            دوشنبه و سه شنبه: روز کالس

 http://vs.iaun.ac.ir/m: لینک دفتر کار مجازی

 jazayerimahnaz400@gmail.com: الکترونیکی پست آدرس

 

 .در موقعيت هاي عادي و خاص و گرفتن شرح حال و انجام معاينات فيزيكي ارگان هاي مختلف  آشنايي كامل با اصول معاينه باليني :كلي هدف

 

   :اهداف اختصاصی

 :دوره دانشجو قادر خواهد بوددر پايان 

 
 1شرح حال و معاینه فیزیکی 

 :اهداف شناختي

 .بندد كار به عمل در و دهد شرح را بيمار با سازنده اي حرفه ارتباط برقراري مراحل و اهميت -1

 .دهد توضيح بيمار مراقبت گيري تصميم و سازي تصميم باليني، استدالل در را باليني معاينه و حال شرح جايگاه و نقش -2

 .دهد شرح  (گيري تصميم و سازي تصميم دهي، وزن اطالعات، آوري جمع( باليني استدالل مراحل با را باليني معاينه و حال شرح مراحل ارتباط -1

 .دهد توضيح را  )معلولين و اطفال مسن، بيماران و ويژه، مشكالت داراي بيماران ( خاص شرايط در حال شرح اخذ كلي اصول -4

 .بندد كار به و داده توضيح را حال شرح نمودن مستند ضوابط و اصول -5

 .بندد كار به و داده شرح را بيمار كامل و مختصر معرفي كلي اصول -6

 

 :اهداف نگرشي

 .نه انجام دهدالفعاليت هاي محوله را مشتاقانه ومسئو -1



 .پرسدبت خود سوال البا اساتيد خود با احترام برخورد نمايد و در جهت رفع اشكا -2

 .سي و مطالب مازاد برآن به صورت داوطلبانه پيش قدم شودالتكاليف ك در ارائه -1

 

 :اهداف مهارتي

 .كند برقرار سازنده اي حرفه ارتباط نما بيمار با -1

 .بگيرد حال شرح پزشكي، سوم سال دانشجوي از انتظار مورد حد در شده، بيماراستاندارد نمونه يك با مواجهه در -2

 .كند مي استفاده باليني استدالل از حال شرح گرفتن هنگام در كه دهد نشان -1

 .بگيرد  (معلولين و اطفال مسن، بيماران و ويژه، مشكالت داراي بيماران ( خاص شرايط داراي بيمار يا بيمارنما از حال شرح نمونه يك -4

 .كند ثبت شده آموخته ضوابط اساس بر را حال شرح نمونه يك -5

 .دهد انجام كامل هم و مختصر صورت به هم را بيمار معرفي نمونه يك -6

 

 2شرح حال و معاینه فیزیکی 

 :اهداف شناختي

 .بندد بكار و دهد شرح را باليني استدالل در باليني معاينه جايگاه و نقش -1

 .بندد بكار و دهد شرح را فيزيكي معاينه كلي اصول -2

 .بندد بكار و دهد شرح را حياتي عالئم با مرتبط معاينات كلي اصول -1

 .بندد بكار و دهد شرح را پوستي هاي يافته و بيمار ظاهر با مرتبط معاينات كلي اصول -4

 .بندد بكار و دهد شرح را گردن و سر معاينات كلي اصول -5

 .بندد بكار و دهد شرح را چشم معاينه كلي اصول -6

 .بندد بكار و دهد شرح را بيني و حلق و گوش معاينات كلي اصول -7

 .بندد بكار و دهد شرح را سوفلها نرمال، قلب معاينات كلي اصول -8

 .بندد بكار و دهد شرح را تنفسي دستگاه معاينات كلي اصول -9

 .بندد بكار و دهد شرح را ركتوم و شكم معاينه كلي اصول -11

 .بندد بكار و دهد شرح را رماتولوژي و عضالت و مفاصل معاينات كلي اصول -11

 .بندد بكار و دهد شرح را breast  معاينه كلي اصول -12

 .بندد بكار و دهد شرح را زايمان و زنان معاينات كلي اصول -11

 .بندد بكار و دهد شرح را يورولوژي معاينات كلي اصول -14

 

 :اهداف نگرشي

 .نه انجام دهدالفعاليت هاي محوله را مشتاقانه ومسئو -1

 .پرسدبت خود سوال البا اساتيد خود با احترام برخورد مي نمايد و در جهت رفع اشكا -2

 .سي و مطالب مازاد برآن به صورت داوطلبانه پيش قدم شودالتكاليف كدر ارائه  -1

 .كند مراعات و بشناسد را بدن، خاص مناطق معاينات مورد در مذهبي و اخالقي فرهنگي، مالحظات -4

 

 :اهداف مهارتي

 :انجام دهد صحيح شكل به ( مورد حسب ( نما بيمار يا موالژ روي بر را زير اندامهاي و دستگاهها فيزيكي معاينات



 حياتي عالئم -1

 پوستي هاي يافته و بيمار ظاهر -2

 گردن و سر -1

 چشم -4

 بيني و حلق و گوش -5

  سوفلها نرمال، قلب -6

 تنفسي دستگاه -7

 وركتوم شكم -8

 رماتولوژي و عضالت و مفاصل -9

11- breast 
 وزايمان زنان -11

 يورولوژي -12

 

 . ارزشيابي روزانه از مباحث جلسه گذشته -2. حضوروغياب -1 :استاد چگونگی فعالیت

 بيمار نما  و آموزش روي بيمار ٬موالژ  ٬نمايش فيلم  ٬پرسش و پاسخ  ٬سخنراني  :شیوه تدریس

 بيمار نما ، موالژ ،فيلم ٬وايت برد ٬ژكتوروپرئو ويد :وسایل کمک آموزشی 

 

 شرح حال گرفتن ،معاينه افراد طبيعي ، كار با موالژ :دانشجووتکالیف  فعالیت

 و فعاليت كالسي  حضور و غياب -2. پايان ترمو عملي آزمون كتبي  -1 :نحوه ارزیابی دانشجو

 :توضیحات

 . (وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده : توجه)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 گيري شرح حال - 1

 گيريشرح حال  - 2

3 26/2/1411 J.V.P  

 فشار خون و اعصاب موتور 27/2/1411 0

5 2/1/1411  J.V.P  

6 1/1/1411  فشار خون و اعصاب موتور 

7 9/1/1411  قلب 

8 11/1/1411  اندام فوقاني و اعصاب حسي 

9 16/1/1411  قلب 

14 17/1/1411  اندام فوقاني و اعصاب حسي 



11 21/1/1411  ريه  

12 24/1/1411  اندام تحتاني و چشم 

13 11/1/1411  ريه  

10 11/1/1411  اندام تحتاني و چشم 

15 6/4/1411  (1)شكم  

16 7/4/1411  ستون فقرات و ركتوم و پروستات و پستان 

17 11/4/1411  (1)شكم  

18 14/4/1411  ستون فقرات و ركتوم و پروستات و پستان 

19 21/4/1411  (2)شكم  

24 21/4/1411  گوش و حلق و بيني 

21 28/4/1411  ( 2)شكم  

22 1/5/1411  گوش و حلق و بيني 
 

 

 :منابع درسی

 ، آخرين ويرايشباربارا بِيتز، ينات باليني و روش گرفتن شرح حالمعا

 

 


